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1. TAUSTA     
Ka tilo tyo lla  on ta rkea  asema sosiaali- ja 
terveyspalveluja rjestelma ssa  Ka tilo n ammatti ela a  voimakasta ja 
positiivista kehitysvaihetta. Tutkimustiedon ma a ra n lisa a ntyminen 
ja alan nopea kehitys ovat synnytta neet tarpeen syventa a  ka tilo n 
ammatillista osaamista seka  tarkastella kriittisesti ka tilo tyo ta . 
Ka tilo tyo  on haasteiden edessa  vastatessaan yhteiskunnan 
asettamiin vaatimuksiin hyvista  hoitoka yta nno ista , jossa na ytto o n 
perustuva kliininen osaaminen ja ka ytetta vissa  olevat resurssit 
ma a ritta va t tyo skentelyn puitteet.  
 
Toimintaympa risto n, sosiaali- ja terveydenhuollon ja yhteiskunnan 
muutokset seka  naisten ja perheiden kasvaneet odotukset 
edellytta va t ka tilo ilta  erikoisalueen taitoja ja osaamista. Ka tilo tyo n 
kehitta misessa  nainen ja perhe na hda a n hoitoprosessissa 
aktiivisena osallistujana ela ma nkaarensa eri vaiheissa. Ka tilo tyo n 
erikoisasiantuntijuuden kehittymiselle haastetta tuovat myo s 
moniammatillinen tyo ryhma tyo skentely ja eri ammattialojen 
erikoiskoulutukset. 
 
Ka tilo tyo ssa  tarvitaan erikoisasiantuntijoita soveltamaan ja 
kehitta ma a n na ytto o n perustuvia ka yta nteita . Ka tilo n 
asiantuntijuuden ma a rittelemiseen, tyo uralla etenemiseen ja 
palkkausja rjestelma n kehitta miseen tarvitaan ammattikunnan 
yhteista  na kemysta  ka tilo tyo n osaamisesta ja sen kehitta misesta . 
Suomen Ka tilo liitto on vastannut haasteeseen ja laatinut ka tilo tyo n 
erikoisasiantuntijan nimikkeen, sen kriteeristo n ja ja rjestelma n, 
jonka kautta vuoden 2010 alusta alkaen ka tilo t voivat hakea 
ka tilo tyo n erikoisasiantuntijan nimiketta .  

 
 
 

 



 
 
Ka tilo tyo n erikoisasiantuntijan nimike on haettavissa kahdella 
ka tilo tyo n pa a toiminta-alueella: 
 

1. Naisen terveyden erikoisasiantuntija 
seksuaaliterveyteen tai naistentauteihin liittyva ssa  
ka tilo tyo ssa   

2. Ä itiyshuollon erikoisasiantuntija raskaudenajan, 
synnytyksen tai imeva isika isen ka tilo tyo ssa   

 
Erikoispa tevyyden taustalla ovat muun muassa kansalliset 
terveyspoliittiset ohjelmat. Nimikkeen myo nta misen pa a kriteerit 
ovat koulutus, työkokemus ja muu toiminta (toiminta ka tilo tyo n 
erikoisalan kehitta ja na , kouluttajana ja tiedon va litta ja na ). 
Ärviointikriteerit perustuvat Tehyn yhteistyo ja rjesto jen yhteiseen 
na kemykseen erikoispa tevyydesta  ja sen arvioimisesta.  
 
Ka tilo tyo n erikoisasiantuntijuuden hakija osoittaa 
hakemuslomakkeen ja portfolion avulla. 
 

2. ERIKOISASIANTUNTIJA-ALUEET  
 

2.1. Naisen terveyden erikoisasiantuntija  
Naisen terveyden kätilötyön kuvaus 
Naisen terveyden ka tilo tyo  on yhteistyo prosessi, joka tukee ja 
edista a  naisen terveytta  koko ha nen ela ma nkaarensa aikana. 
Erikoisosaaminen sisa lta a  oman ammatin ydinosaamisen, 
asiantuntijuuden naisen terveyden suhteen, lisa ksi ymma rrysta  
naisten ja perheiden kanssa toimimisesta seka  laaja-alaisesta 
yhteistoiminnasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Naisen terveyden toimintaympäristö 
Naisen terveyden ka tilo tyo n toiminta-alue on laaja ja 
monimuotoinen, josta esimerkkina  seuraavat: seksuaaliterveyteen 
tai naistentauteihin liittyva ssa  ka tilo tyo ssa .  
 
ERIKOISOSAAMINEN NAISEN TERVEYDEN KÄTILÖTYÖSSÄ:  
Seksuaaliterveyteen liittyvässä kätilötyössä 
1. On kouluttautunut asiantuntijaksi hankkimalla hyva t 

teoreettiset la hto kohdat mm. seuraavilta alueilta koskien 
naisen seksuaaliterveytta : 
 seksuaalineuvonta 
 genetiikka 
 lapsettomuusneuvonta 

2.  Pystyy luotettavasti ja monipuolisesti arvioimaan naisen 
seksuaaliterveytta  

3. Hallitsee syva llisesti ja laajasti naisen seksuaaliterveytta  
edista misen menetelma t ja pystyy toteuttamaan tavoitteellisen 
ka tilo tyo n kokonaisuuden 

4. Osaa integroida seksuaaliterveytta  naisen arkea tukevaksi 
toiminnaksi 

5. Osaa ka tilo tyo prosessin aikana ohjata ja tukea naista toimivaan 
seksuaaliterveyteen  

6. Tuntee omat ammattitaitonsa rajat ja hankkii tarvittaessa 
tyo nohjausta oman toimintansa, henkisten voimavarojensa ja 
sosiaalisten taitojensa tueksi 

7. Toimii laaja-alaisesti ammatillisissa ja kansainva lisissa  
verkostoissa, hyo dynta a  asiantuntemustaan toimimalla 
kouluttajana/ohjaajana seka  omassa tyo yksiko ssa a n etta  
valtakunnallisesti, visioi seka  myo ta vaikuttaa omalla 
persoonallaan naisen seksuaaliterveyden tyo ka yta nto jen, 
koulutuksen ja tutkimuksen kehittymiseen ja omaa jatkuvan 
oppimisen valmiuden 



. 
 
Naistentauteihin liittyvässä kätilötyössä 
1. On kouluttautunut asiantuntijaksi hankkimalla hyva t 

teoreettiset la hto kohdat mm. seuraavilta alueilta koskien 
naistentautien ka tilo tyo ta : 
 uroterapia 
 gynekologiset syo pa potilaat 

2. Pystyy luotettavasti ja monipuolisesti arvioimaan 
naistentautipotilaan terveytta  

3. Hallitsee syva llisesti ja laajasti naistentauteja ehka isyn 
menetelma t ja pystyy toteuttamaan tavoitteellisen ka tilo tyo n 
kokonaisuuden 

4. Osaa integroida terveytta  naistentautia sairastavan naisen arkea 
tukevaksi toiminnaksi 

5. Osaa ka tilo tyo prosessin aikana ohjata ja tukea naista toimivaan 
terveyteen  

6. Tuntee omat ammattitaitonsa rajat ja hankkii tarvittaessa 
tyo nohjausta oman toimintansa, henkisten voimavarojensa ja 
sosiaalisten taitojensa tueksi 

7. Toimii laaja-alaisesti ammatillisissa ja kansainva lisissa  
verkostoissa, hyo dynta a  asiantuntemustaan toimimalla 
kouluttajana/ohjaajana seka  omassa tyo yksiko ssa a n etta  
valtakunnallisesti, visioi seka  myo ta vaikuttaa omalla 
persoonallaan naistentautien tyo ka yta nto jen, koulutuksen ja 
tutkimuksen kehittymiseen ja omaa jatkuvan oppimisen 
valmiuden  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
2.2.  Äitiyshuollon erikoisasiantuntija  
Äitiyshuollon kätilötyön kuvaus 
Ä itiyshuollon ka tilo tyo  on yhteistyo prosessi, joka tukee ja edista a  
koko perheen terveytta  raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen 
aikana. Erikoisosaaminen sisa lta a  oman ammatin ydinosaamisen, 
asiantuntijuuden perheen terveyden suhteen, lisa ksi ymma rrysta  
perheiden kanssa toimimisesta seka  laaja-alaisesta 
yhteistoiminnasta. 
 
Äitiyshuollon toimintaympäristö 
Ä itiyshuollon ka tilo tyo n toiminta-alue on laaja ja monimuotoinen 
raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen aikana. 
 
ERIKOISOSAAMINEN ÄITIYSHUOLLON KÄTILÖTYÖSSÄ: 
Raskaudenajan kätilötyössä 
1. On kouluttautunut asiantuntijaksi hankkimalla hyva t 

teoreettiset la hto kohdat mm. seuraavilta alueilta koskien 
raskauden ka tilo tyo ta : 

 UÄ  diagnostiikka 
 raskaudenajan seuranta ja ohjaus (valmennukset) 
 addiktiot 
 gestaatiodiabetes ja obeesit odottajat 
2. Pystyy luotettavasti ja monipuolisesti arvioimaan raskauden 

aikaiset muutokset ja riskit 
3. Hallitsee syva llisesti ja laajasti terveyden edista misen 

menetelma t raskauden aikana ja pystyy toteuttamaan 
tavoitteellisen ka tilo tyo n kokonaisuuden 

4. Osaa integroida raskauden aikaista terveytta  perheen arkea 
tukevaksi toiminnaksi 

5.  Osaa raskauden aikana ohjata ja tukea perhetta  toimivaan 
terveyteen  

6. Tuntee omat ammattitaitonsa rajat ja hankkii tarvittaessa 
tyo nohjausta oman toimintansa, henkisten voimavarojensa ja 
sosiaalisten taitojensa tueksi 

7. Toimii laaja-alaisesti ammatillisissa ja kansainva lisissa  
verkostoissa, hyo dynta a  asiantuntemustaan toimimalla  



 
 

kouluttajana/ohjaajana seka  omassa tyo yksiko ssa a n etta  
valtakunnallisesti, visioi seka  myo ta vaikuttaa omalla 
persoonallaan raskausajan hoidon tyo ka yta nto jen, koulutuksen 
ja tutkimuksen kehittymiseen ja omaa jatkuvan oppimisen 
valmiuden. 

 
Synnytyksen kätilötyössä 
1. On kouluttautunut asiantuntijaksi hankkimalla hyva t 

teoreettiset la hto kohdat mm. seuraavilta alueilta koskien 
synnytyksen ka tilo tyo ta : 
 vaihtoehtoiset kivunlievitysmenetelma t 
 synnytyspelko 

2. Pystyy luotettavasti ja monipuolisesti arvioimaan synnytta va n 
naisen terveytta  

3. Hallitsee syva llisesti ja laajasti synnytyshoidon menetelma t 
 ja pystyy toteuttamaan tavoitteellisen ka tilo tyo n 

kokonaisuuden 
4. Osaa integroida terveytta  synnytta va n naisen tukevaksi 

toiminnaksi 
5. Osaa ka tilo tyo prosessin aikana ohjata ja tukea synnytta va a  

naista toimivaan terveyteen  
6. Tuntee omat ammattitaitonsa rajat ja hankkii tarvittaessa 

tyo nohjausta oman toimintansa, henkisten voimavarojensa ja 
sosiaalisten taitojensa tueksi 

7. Toimii laaja-alaisesti ammatillisissa ja kansainva lisissa  
verkostoissa, hyo dynta a  asiantuntemustaan toimimalla 
kouluttajana/ohjaajana seka  omassa tyo yksiko ssa a n etta  
valtakunnallisesti, visioi seka  myo ta vaikuttaa omalla 
persoonallaan synnytyksen ka tilo tyo n tyo ka yta nto jen, 
koulutuksen ja tutkimuksen kehittymiseen ja omaa jatkuvan 
oppimisen valmiuden 

 
 
 
 
 



 
 
Imeväisikäisen kätilötyössä 
1. On kouluttautunut asiantuntijaksi hankkimalla hyva t 

teoreettiset la hto kohdat mm. seuraavilta alueilta koskien 
imeva isika isen ka tilo tyo ta : 
 imetys 
 varhainen vuorovaikutus 
 vastasyntyneen tehohoito 

2. Pystyy luotettavasti ja monipuolisesti arvioimaan 
imeva isika isen terveytta  

3. Hallitsee syva llisesti ja laajasti imeva isika isen hoidon 
menetelma t ja pystyy toteuttamaan tavoitteellisen ka tilo tyo n 
kokonaisuuden 

4. Osaa integroida terveytta  imeva isika isen tukevaksi toiminnaksi 
5. Osaa ka tilo tyo prosessin aikana ohjata ja tukea perhetta  

imeva isika isen toimivaan terveyteen  
6. Tuntee omat ammattitaitonsa rajat ja hankkii tarvittaessa 
tyo nohjausta oman toimintansa, henkisten voimavarojensa ja 
sosiaalisten taitojensa tueksi 

7. Toimii laaja-alaisesti ammatillisissa ja kansainva lisissa  
verkostoissa, hyo dynta a  asiantuntemustaan toimimalla 
kouluttajana/ohjaajana seka  omassa tyo yksiko ssa a n etta  
valtakunnallisesti, visioi seka  myo ta vaikuttaa omalla 
persoonallaan imeva isika isen ka tilo tyo n tyo ka yta nto jen, 
koulutuksen ja tutkimuksen kehittymiseen ja omaa jatkuvan 
oppimisen valmiuden 

 

 
3. ERIKOISASIANTUNTIJANIMIKKEEN TARKOITUS 

JA TAVOITTEET  
Ka tilo tyo n erikoisasiantuntija on edella ka vija  omalla 
erikoisosaamisalueellaan. Ha n toimii tiedon kokoajana, osaamisen 
va litta ja na , soveltajana ja kehitta ja na . Ha nen toiminnassaan 
korostuvat ohjauksellinen ja valmentava tyo ote seka  naisen ja 
perheen aktiivinen osallistuminen. Erikoisasiantuntijan 
ominaisuuksiin kuuluvat hyva  ammatillinen itsetuntemus 
liittyneena  kykyyn toimia vastuullisena ja aktiivisena  



 
 
moniammatillisen tyo yhteiso n ja senena . Lisa ksi ha nelta  
edellyteta a n empatiakykya  seka  pa tevyytta  arvioida ja ka sitella  
eettisia  kysymyksia . 
 
Kätilötyön erikoisasiantuntijanimikkeen tarkoituksena on: 
 tukea ja motivoida ka tilo a  kehittyma a n ammatillisessa kasvussa 
 edista a  asiantuntijuutta ka tilo tyo ssa  
 tarjota vaihtoehtoisia va ylia  saavuttaa erikoisasiantuntijuus 

koulutuksen, tyo kokemuksen ja muun toiminnan kautta 
 edesauttaa ka tilo ammatin kehittymista  kansallisesti ja 

kansainva lisesti  
 tuoda esille na ytto o n perustuva osaamisen ja tyo n monialaisuus 

ja vaihtelevuus ka tilo tyo ssa  
 
Kätilötyön erikoisasiantuntijalla on valmiudet  
 soveltaa na ytto o n perustuvaa tietoa ka tilo tyo ssa  ja sen 

kehitta misessa  
 kehitta a  ka tilo tyo ta  ja sen vaikuttavuutta perustuen tutkittuun 

tietoon, kliiniseen kokemukseen ja ka yta nno n tarpeisiin ja siten 
tuottaa laadukkaita palveluja 

 valita pa tevia  ja luotettavia menetelmia  ka tilo tyo n 
toteutuksessa ja hallita ka tilo tyo ta  erikoisalueena 

 kehitta a  aktiivisesti erikoisaluetta  
 toimia ohjaajana, konsulttina ja materiaalin tuottajana 

ka tilo tyo n alueella  
 tuottaa tyo ela ma n kehitta mis- ja tutkimusprojekteja seka  

osallistua alan koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen 
 toimia sosiaali- ja terveyspoliittisena vaikuttajana, kun seksuaali

- ja lisa a ntymisterveyden palveluja organisoidaan kunnissa, 
sairaanhoitopiireissa  ja valtakunnassa   

 osallistua palvelutarjonnan ja ympa risto n suunnitteluun, joka 
tukee ja edista a  yksilo n seksuaali- ja lisa a ntymisterveytta  
erilaisissa ika vaiheissa, ela ma ntilanteissa ja olosuhteissa. 

 
 
 
 



 
 
4. ERIKOISASIANTUNTIJANIMIKKEEN 

HAKUKRITEERIT  
Ka tilo tyo n erikoisasiantuntijan nimikkeen saavuttaminen 
edellytta a  jokaisen osion minimipistema a ra n saavuttamista. 
Osiokohtaiset minimipistema a ra t ovat: koulutus 40 p., tyo kokemus 
40 p. ja muut toiminta 60 p. Ta ma n lisa ksi hakijan tulee saada 
va hinta a n 60 p. yksilo llisesti vaihdellen em. alueilta. Kunkin osion 
maksimipistema a ra  on 100 p. Minimipistevaatimus on 200 p. 
(ks. kuvio 1). Kaikkia kriteereita  ei erikoisasiantuntijan edellyteta  
ta ytta va n samassa ma a rin, vaan eri osioiden painotuksissa voi olla 
vaihtelua. Pisteytyksessa  painotetaan muun toiminnan osuutta 
enemma n, jotta erikoisasiantuntijan ominaisuus alan kehitta ja na  ja 
tiedon va litta ja na  korostuisi. Hakija voi hahmottaa oman 
pistema a ra nsa  taulukossa 1.-5. esitettyjen ohjeellisten 
pistema a rien avulla. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Kuvio 1. Yhteenveto ka tilo tyo n erikoisasiantuntijanimikkeen muodostumisesta 

 
4.1 Koulutus (minimi 40 p) 
Koulutus muodostuu ka tilo n ammattitutkinnon ja lkeen 
suoritettavista 60 opintopisteen opinnoista, joista va hinta a n 30 
opintopistetta  on oltava ka tilo tyo n erikoisalan opintoja. Opintojen 
on liitytta va  haettavaan erikoisalaan tai ka tilo tyo n 
asiantuntijuudessa kehittymiseen, esimerkiksi tiedonhakuun ja 
tieteellisiin tutkimusmenetelmiin liittyva t opinnot. Ka tilo n 
ammattitutkinto tarkoittaa ka tilo n, ka tilo -erikoissairaanhoitajan 
tai ka tilo n (amk) tutkinnon suorittaneita. 
 
Erikoisasiantuntijuuteen liittyva t opinnot on suoritettu olemassa 
olevien koulutusja rjestelmien tarjoamien opintojen kautta 
(yliopistot, ammattikorkeakoulut ja muut koulutusta ja rjesta va t  
tahot). Opintojen mitoituksen perusteena ka yteta a n opintopisteita  
 (op, ECTS-ja rjestelma n kanssa yhteneva inen). Opintojen  
mitoittaminen tarkoittaa opintojen laajuuden (opintopisteet), 
keston (vuodet) ja tyo ma a ra n (opiskelijan tyo tunnit) 
laskennallista arviointia. Koulutusten pisteiden laskussa 1 piste = 1 
opintopiste, joka vastaa 27 tuntia tehtya  tyo ta  ja 1 pa iva n koulutus  

Erikoispätevyyden myöntäminen ja julkinen tunnustamnen   

Erikoispätevyyden kriteerien täyttyminen  

 
Kätilötyön erikoisasiantuntijuuden osoittaminen ja ar-

viointi (portfolio) 

Kätilötyön osaamisen kehittäminen  
(koulutus, tyo kokemus, muu toiminta: julkaisutoiminta, opetus- 

ja ohjaustoiminta, kehitta mistoiminta) 



 
= 0,3 opintopistetta . Yksitta isia  alle kuuden tunnin mittaisia 
koulutuksia ei huomioida. Yli 10 vuotta vanhoja yksitta isia  
koulutuksia ei hyva ksyta .  
 
Ylemma sta  korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnosta 
hyva ksyta a n 60 opintopistetta . Mika li pa a aineena on jokin muu 
kuin ka tilo tyo , toimikunta pa a tta a , mitka  opintosuorituksista 
hyva ksyta a n erikoisalaopintoihin ja mitka  muihin 
asiantuntijuuteen liittyviin opintoihin. Yhteensa  na ista  opinnoista 
voi maksimissaan saada 60 opintopistetta . Ylemma n korkeakoulu- 
tai ammattikorkeakoulututkinnon opinna ytetyo sta  (aihe 
haettavalta ka tilo tyo n erikoisalueelta) annetaan lisa ksi 30 
opintopistetta  erikoisalaopintoihin. Ävoimessa korkeakoulussa 
suoritetuista ka tilo tyo n opinnoista voidaan eninta a n hyva ksya  45 
opintopistetta . 
 
Taulukko 1. Koulutus (min. 40 op) muodostuu ka tilo n tutkinnon ja lkeen 
suoritetuista opinnoista. Opintojen on liitytta va  jaettavaan ka tilo tyo n 
eritysasiantuntija-alueeseen 

 
 
4.2 Työkokemus (minimi 40 p) 
Tyo kokemusta ka tilo na  tulee olla va hinta a n 5 vuotta, josta 3 
vuotta erikoisalalta. Lisa pisteita  annetaan tyo kokemuksesta 
erikoisalalla minimivaatimuksen ja lkeen. Erikoisalan tyo kokemus 
voi olla samasta tyo paikasta. Mika li hakija ei ole ollut tyo ssa   

Ammattikorkeakoulututkinto, ylempi 
amk-tutkinto, terveystieteiden kandi-
daatti- tai maisteriopinnot 

Opintopisteet laajuuden ja sisa l-
lo n mukaan (maks. 60 p.) 

Ammattikorkeakoulun erikoistumis-
opinnot  omalta erityisalueelta 

Opintopisteet laajuuden ja sisa l-
lo n mukaan 

Ylemmän korkeakoulu ja/tai ylemmän 
amk-tutkinnon opinnäytetyö 

30 p. 

Muut kätilön ammattitutkinnon jälkeen 
suoritetut oman erityisalueen opinnot 

Opintopisteet laajuuden ja sisa l-
lo n mukaan 

Avoimen ammattikorkeakoulun kätilö-
työn opinnot 

Opintopisteet laajuuden ja sisa l-
lo n mukaan (maks. 45 p.) 



 
 
hakemallaan ka tilo tyo n alueella viiteen vuoteen, ha nen tulee 
pa ivitta a  erikoisosaamisensa tyo skentelema lla  va hinta a n vuoden 
erikoisalalla. Hallinnollisissa tehta vissa , esimiehena , 
tutkimustyo ssa  tai opetustehta vissa  toimivilta hakijoilta 
edellyteta a n selvitysta  kliinisen erikoisalan tyo n osuudesta. 
Tyo ajasta va hinta a n 50 % on oltava kliinista  tyo ta . 
 
Tyo kokemus lasketaan muuntopisteina  kokopa iva tyo n mukaan (1 
vuosi = 10 pistetta ). Kokopa iva tyo ksi lasketaan kuuden tunnin 
tyo pa iva . Mika li tyo  on ollut osa-aikainen tai tuntityo ta , niin se 
tulee mainita hakemuksessa.  
 
Esimerkki osa-aika- ja tuntityön työkokemuksen laskemisesta   
Ka tilo  X. X on tehnyt tuntityo la isena  ka tilo n to ita  kolmen 
kuukauden aikana yhteensa  294 tuntia. 294 tuntia = 49 tyo pa iva a  
eli 10 viikkoa (6 tuntia/pv) 
Ka tilo  X. X tekee osa-aikatyo na  ka tilo n to ita  va hinta a n 19 tuntia 
viikossa = puolipa iva inen. 
 
Tyo suhteessa olevilta edellyteta a n esimiehen hyva ksyma  ja 
allekirjoittama arvioiva tyo nkuvaus, jonka tulee sisa lta a  arviointi 
tyo ela ma n valmiuksista, erikoisalaosaamisesta ja miten hakija on 
kehitta nyt palveluja rjestelma a . Myo s yritta jilta  edellyteta a n 
hakemuksen liitteeksi vastaavanlaista arviointia. Yritta ja n 
arvioivan tyo kuvauksen hyva ksyja na  voi toimia 
asiantuntijasuosittelija. 
 

 
Lisa ksi yritta ja n tulee toimittaa selvitys kliinisen tyo panoksen 
ma a ra sta  (esim. kirjanpita ja lta , Kelasta tai muulta 
toimeksiantajalta). Ärvioivan tyo nkuvauksen tukena voi ka ytta a  
erilaisia palautteita.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Taulukko 2. Tyo kokemus   
Hyva ksytta va  pistema a ra  lasketaan muuntopisteina  kokopa iva tyo n mukaan 

 
4.3 Muu toiminta (minimi 60 p) 
Muu toiminta koostuu na yto ista  ka tilo tyo n erikoisalan  
julkaisutoiminnasta, opetus- ja ohjaustoiminnasta ja  
kehitta mistoiminnasta. Hakijalla tulee olla va hinta a n yksi na ytto  
jokaisesta em. kolmesta osiosta, jotta minimivaatimus ta yttyy.  
 
4.3.1 Julkaisutoiminta  
Kaikesta julkaisutoiminnasta tulee mainita la hdetiedot (esim. 
Kroelinger, C.H & Oths, K.S. 2000. Partner Support and Pregnancy 
Wantedness. BIRTH 27:2, 112–119). Julkaisutoiminnaksi 
hyva ksytta vien julkaistujen artikkelien tulee olla sellaisessa 
ammatillisessa tai tieteellisessa  lehdessa , jotka ovat yleisesti 
saatavissa. Hyva ksytysta , mutta ei viela  julkaistusta artikkelista, 
tulee olla hakemuksen liitteena  hyva ksymiskirje. Samansisa lto inen 
esitys tai julkaisu voidaan mainita vain kerran. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Työkokemusta (minimi 40 p.) kätilön 
työstä tulee olla vähintään 5 vuotta, 
josta erikoisalalta vähintään 3 vuotta. 

40 p. 

Erikoisalalta työkokemuksesta anne-
taan lisäpisteitä em. minimivaatimus-
ten jälkeen 

1 vuosi = 10 p. 



 
 
Taulukko 3. Julkaisutoiminta    

 
 
4.3.2 Opetus- ja ohjaustoiminta   
Samansisa lto isesta  toistuvasta opetuksesta tai esityksesta  
annetaan pisteet vain kerran. Tyo nkuvaan luonnollisesti liittyva a  
opetusta (esim. omassa tyo yhteiso ssa ) ei huomioida 
erikoisasiantuntijan opetus- ja ohjaustoimintana. Toiminnan 
sisa lto - ja la hdetiedot ja tulee olla hakemuksen liitteena .  
 
 

Oppaat, verkko-
opetusmateriaali 

3 p. painettuna tai sa hko isessa  muodos-
sa julkaistu 

Ammatilliset kirjat 20 p. jos toimittajana, 5 p./kappale 
usean kirjoittajan kanssa 

Hoito- ja kätilötyön yleisteokset 10 p. jos toimittajana, 1 p./kappale 
usean kirjoittajan kanssa 

Erikoisalan ammatillinen leh-
tiartikkeli 

5p./artikkeli jos ensimma isena  kirjoit-
tajana, 
3 p. jos yhtena  usean kirjoittajanartik-
kelissa 

Erikoisalan tieteelliset lehtiar-
tikkelit 

10 p. jos ensimma isena  kirjoittajana, 3 
p. jos yhtena  usean kirjoittajan artikke-
lissa 

Ammatillisen tai tieteellisen leh-
den toimituskunnassa toimimi-
nen 

10 p. 

Tutkimustulosten raportointi ja 
suullinen kongressiesitys 

5 – 10 p. 

Toiminta ammatillisen tai tie-
teellisen lehden referee-
arvioijana 

5p. /tieteellisen artikkelin arviointi 
2 p. /ammatillisen artikkelin arviointi 

Posteri tutkimus- tai kehittämis-
työstä 

5 p. 



 
 
Taulukko 4. Opetus- ja ohjaustoiminta   

 
4.3.3 Kehittämistoiminta   
Kehitta mistoiminnan sisa lto - ja la hdetiedot tulee olla hakemuksen 
liitteena . Hakijan tulee esitta a  selvitys omasta roolistaan ja 
ajanka yto sta  kehitta mistoiminnassa todisteineen. Hanke-
suunnitelma tai hankeraportin tiivistelma  tulee olla hakemuksen 
liitteena .  
 
Taulukko 5. Kehitta mistoiminta     

 

Luentojen ja koulutus-
tilaisuuksien pitäminen haetta-
valta erityisalalta 

1 pv = va hinta a n 6 tuntia = 0,3 p. 

Tutkimustulosten tai kehittämis-
työn esittäminen ammatillisissa 
tai tieteellisissä koulutuksissa 

3 p. /ammatillinen koulutus 
5 p. /tieteellinen koulutus 

Kätilötyönopinnäytetyön ohjaus 1 p. /valmistunut  ja hyva ksytty opin-
na ytetyo  
maksimi 3 p./vuosi 

Tutkimuksiin ja kehittämistyö-
hön osallistuminen omalla eri-
tyisalueellaan 

1 p = 27 tunnin tyo panos, maksimis-
saan voi saada 20 p. esimerkiksi 135 
tuntia = 5 p. 

Tutkimus- ja kehittämis-
hankkeiden organisoiminen ja 
uuden tiedon tuottaminen 

1 p = 27 tunnin tyo panos, maksimis-
saan voi saada 20 p. 
  

Terveydenhuoltoalan kehittä-
mishankkeessa toimiminen,  
esim. hoitoketjut tai 
palveluprosessit 

1 p = 27 tunnin tyo panos, maksimis-
saan voi saada 20 p. 
  

Erikoisalansa strategioiden tuot-
taminen 

1 p = 27 tunnin tyo panos, maksimis-
saan voi saada 20 p. 

Erikoisalueen luottamustehtävä 
alueellisesti 

2 p. /vuosi, maksimissaan voi saada 20 
p. 

Erikoisalueen luottamustehtävä 
valtakunnallisesti 

4 p. /vuosi, maksimissaan voi saada 20 
p. 

Erikoisalueen luottamustehtävä 
kansainvälisesti 

6 p. /vuosi, maksimissaan voi saada 20 
p. 



 

 
5.  KÄTILÖTYÖN ERIKOISASIANTUNTIJANIMIKKEEN 

MYÖNTÄMINEN   
Erikoisasiantuntijanimikkeen myo nta minen edellytta a  hakijalta 
Suomen Ka tilo liiton-Finlands barnmorskefo rbunds ry:n ja senyytta . 
Ka tilo n kliinisessa  tyo ssa  erikoisalalla tyo skentelysta  tulee olla 
eninta a n viisi vuotta ja tyo ajasta on oltava va hinta a n 50 % kliinista  
tyo ta . Erikoisasiantuntija-alue lisa ta a n ka tilo nimikkeeseen, esim. 
Naisen terveyden erikoisasiantuntija naistentauteihin liittyva ssa  
ka tilo tyo ssa .  
Ka tilo tyo n erikoisasian-tuntijanimike on haettavissa koko vuoden. 
Ensimma inen haku on toukokuussa 2010.  
 
Hakulomakkeet lo ytyva t liiton ja sensivuilta. Hakemus tehda a n 
sa hko isessa  muodossa ja mukaan liiteta a n  portfolio, kopiot 
(skannattuina) tutkinto- ja tyo todistuksista seka  muista 
todistuksista, joihin hakija vetoaa hakemuksessaan. Portfolioon 
liiteta a n mukaan myo s kehittymissuunnitelma ja arviointi, jossa 
hakija perustelee erikoisalueen valintansa, miten ha n hyo dynta a  
erikoisalaosaamistaan laajemmin palveluja rjestelmien 
kehitta misessa , millaista osaamista ha n tarvitsee 
la hitulevaisuudessa ja mita  keinoja siihen tarvitaan. Perustelujen 
avulla hakija voi nimikkeen pa ivitta mishakemuksen yhteyteen 
liitta a  arvion siita , miten suunnitelmat ovat toteutuneet.  
 
Hakemuksen ka sittely on maksullinen ja maksu on suoritettava 
etuka teen. Tilinumero on: Nordea 219918-194099. Kopio 
(skannattuna) maksukuitista liiteta a n hakemukseen. 
Ka sittelymaksun hinta on 120 €. Puutteellisia hakemuksia ei 
ka sitella . Puutteellisiin hakemuksiin ei pyydeta  ta ydennyksia .  
 
Suomen Ka tilo liiton hallituksen nimea ma  neuvosto koostuu 
kolmesta asiantuntijaja senesta , jotka edustavat koulutuksen, 
tieteellisen tutkimuksen ja ka yta nno n tyo ela ma n osaamista. Liitto 
nimea a  neuvoston kolmeksi vuodeksi. Neuvostossa hakemukset 
arvioi aina kaksi ja senta  ja tarvittaessa kolmas ja sen. Lisa ksi 
neuvosto voi tarvittaessa konsultoida erikoisalayhdistyksia  tai 
muita asiantuntijoita. Ta ma n ja lkeen koko neuvosto ka sittelee 



hakemukset ja tekee asiantuntijapa a to ksen ja suosituksen 
hallitukselle, joka myo nta a  nimikkeet. 
 
Pa a to ksesta  la heteta a n hakijalle henkilo kohtainen tiedote. 
Kielteisessa  pa a to ksessa  neuvosto antaa lausunnon pa a to ksen 
perusteluista. Hakijalla on mahdollisuus pyyta a  oikaisua Suomen 
Ka tilo liiton hallitukselta 30 pa iva n sisa lla  pa a to ksen tiedoksi 
saatuaan.  
 
Myo nnetyista  erikoisasiantuntijanimikkeista  merkita a n tieto 
Suomen Ka tilo liiton ja senrekisteriin. Myo nnetyt nimikkeet 
lo ytyva t liiton Internet-sivuilta ja tietyin va liajoin Ka tilo lehdesta . 
Suomen Ka tilo liiton myo nta ma  erikoisasiantuntijanimike voidaan 
vieda  hakijan toivomuksesta/suostumuksella ka sitelta va ksi Tehyn 
arviointineuvostoon niiden Suomen Ka tilo liiton ja senten osalta, 
jotka ovat molempien yhdistysten ja senia . 
 
Ka tilo tyo n erikoisasiantuntijanimikkeen voimassaolo tulee 
pa ivitta a  viiden vuoden va lein. Äsiantuntijuuden kriittinen 
tarkastelu, jatkuva kouluttautuminen ja osaamisvalmiuksien 
kehitta minen ovat edellytyksena  sille, etta  myo nnetty 
erikoisasiantuntijanimike voidaan uudistaa.  
 
Pa ivityshakemuksessa hakijan tulee osoittaa tyo skennelleensa  
erikoisalueella kokopa iva isesti va hinta a n 2 vuotta nimikkeen 
myo nta misen ja lkeen. Tyo ajasta on oltava va hinta a n 50 % kliinista  
tyo ta . Lisa ksi hakijan tulee osoittaa na yto illa  
erikoisasiantuntijuutensa pa ivitta minen koulutuksen ja muun 
toiminnan osalta. Pa ivityshakemuksen ka sittelykulut ovat 60€. 
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